Uchwała nr 2919/326/II/2005
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 22.12.2005 r.

w sprawie 

rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach pozostałej kwoty z kary pieniężnej nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na Pana .......................... zam. przy ................................................, z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu 
w ruchu po drodze wojewódzkiej 408

	Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./, w nawiązaniu do art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 204 z 2004 r. poz. 2086 późn. zm./ oraz Uchwały Nr II/22/30/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w ich spłacaniu oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1.	Ze względu na trudną sytuację finansową ukaranego Pana ............................... zamieszkałego przy ....................................., postanawia się rozłożyć pozostałą do zapłaty kwotę tj. 5.590,00 zł z kary pieniężnej w wysokości 10.590,00 zł nałożonej na wyżej wymienionego w trybie decyzji Śląskiego Inspektora Transportu Drogowego ............................................... z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w czasie przejazdu drogą wojewódzką nr 408 w związku z wykonywaniem działalności z zakresu transportu drogowego, na 5 równych rat w wysokości 1.118 zł każda, płatnych do 25 dnia miesiąca przez kolejne pięć miesięcy począwszy od stycznia 2006 r.
2.	W przypadku dokonywania wpłat kolejnych rat w pełnych wysokościach i terminach, o których mowa w pkt 1, odstępuje się od naliczania odsetek ustawowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1.	Michał Czarski - Marszałek Województwa		..............................
2.	Jan Grela - Wicemarszałek Województwa		..............................
3.	Sergiusz Karpiński - Wicemarszałek Województwa	..............................
4.	Marian Jarosz - Członek Zarządu			..............................
5.	Wiesław Maras - Członek Zarządu			…..........................


